
Príloha č. 4 
nariadenia vlády SR č. 72/1993 Z. z.

Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. 
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.

Podmienky na ustanovenie hodnosti príslušníkov colnej správy

PRVÁ  ČASŤ
Prepožičiavanie hodnosti, vymenúvanie a

povyšovanie do hodnosti
(1) Príslušníkovi sa hodnos� prvého stupňa pre-

požičiava do doby úspešného absolvovania prvého
stupňa colného vzdelania. Po vydaní kvalifikačného
výkazu a zložení služobného s¾ubu sa príslušníkovi
táto hodnos� vymenovaním potvrdzuje.

(2) Colným vzdelaním je profesijné vzdelanie
zabezpečované colnou správou.

(3) Príslušníka, ktorý spĺňa kvalifikačný pred-
poklad vysokoškolského vzdelania v príslušnom
študijnom odbore, prípadne jeho zameranie a prvý
stupeň odborného vzdelania, možno povýši� až do
hodnosti štvrtého stupňa.

(4) Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započí-
tava doba pracovného pomeru príslušníka v colnej
správe s výnimkou doby
a) pracovného vo¾na bez náhrady mzdy trvajúce-

ho nepretržite viac ako pol roka,
b) ïalšej materskej dovolenky.

(5) Pre výberové hodnosti sa výsluha rokov
neustanovuje.

(6) Celkovou výsluhou rokov sa rozumie súčet
výsluhy rokov ustanovenej pre jednotlivé hodnosti.

(7) Do vyššej hodnosti možno príslušníka pový-
ši�, ak
a) dosahuje dobré pracovné výsledky,
b) spĺňa kvalifikačné predpoklady na navrhovanú

hodnos�,
c) spĺňa celkovú výsluhu rokov a od jeho vyme-

novania alebo povýšenia do doterajšej hodnosti
uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v
doterajšej hodnosti.

(8) Príslušníkovi možno mimoriadne prepožiča�
vyššiu hodnos�, než by mu patrila pod¾a plnenia kvali-
fikačných predpokladov a výsluhy rokov ustanovených
týmto nariadením, a to spravidla po dobu výkonu
špeciálnych činností. Po skončení výkonu špeciálnych
činností sa rozhodnutie o prepožičaní hodnosti zrušuje.

(9) Príslušníka možno mimoriadne povýši� do
vyššej hodnosti o jeden stupeň
a) bez dodržania ustanovenej doby výsluhy rokov,

ak preukazuje mimoriadne pracovné výsledky
alebo ak vykonal záslužný čin alebo vykonával
najmenej pä� rokov lektorskú činnos� v colnej
správe,

b) bez oh¾adu na predpísané vzdelanie, ak dosa-
huje trvalo ve¾mi dobré pracovné výsledky a
dovŕšil 45 rokov veku.

(10) Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny,
pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania
alebo služobného s¾ubu môže sa príslušníkovi
predĺži� výsluha rokov v hodnosti na povýšenie do
ïalšej hodnosti až o tri roky. Ak v priebehu tejto doby
príslušník dosahuje dobré pracovné výsledky, môže
sa mu po uplynutí jej polovice zvyšok odpusti�.

(11) Pri obzvláš� závažnom alebo opakovanom
porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti,
občianskeho spolunažívania alebo služobného
s¾ubu, ktoré mohlo ma� za následok poškodenie
dobrého mena colnej správy, môže sa príslušníkovi
zníži� hodnos� o jeden stupeň.

(12) Do 1. až 12. hodnostného stupňa vymenúva
a povyšuje príslušníka štatutárny orgán najvyššie-
ho orgánu colnej správy a do 13. hodnostného
stupňa minister financií. Hodnosti prepožičiava
štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy.

(13) O predĺžení výsluhy rokov v hodnosti alebo
o znížení hodnosti rozhoduje ten, kto je oprávnený
vymenúva� alebo povyšova� do doterajšej hodnosti.

(14) Hodnos� príslušníka zaniká skončením
jeho pracovného pomeru v colnej správe s výnim-
kou odchodu do dôchodku.

DRUHÁ ČASŤ

Výsluha rokov v hodnosti 
a kvalifikačné predpoklady 

Hod-
nostný

stu-
peň

Označenie
hodnosti

Výsluha rokov v hodnosti
pri školskom vzdelaní:

Stupeň
colného

vzdelaniazákladné
stredné

úplné
stredné 

vysoko-
školské

 1 colný čakate¾   1   0,5   1

 2 colný strážmajster   4   1   2

 3 colný
nadstrážmajster

  7   2   1   2

 4 hlavný colný
nadstrážmajster

  V   3   2   2

 5 colný asistent   4   2   3

 6 colný kontrolór   5   2   3

 7 hlavný colný
kontrolór

  6   3   3

 8 colný inšpektor   7   4   3

 9 hlavný colný
inšpektor

  V   5   4

10 colný radca   6   4

11 vyšší colný radca   V   4

12 hlavný colný radca   V   4

13 colný prezident   4

V — výberová hodnos�
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